
Jaká je první vlastnost, kterou se Bůh 
lidem představí?



Moc = schopnost uplatnit svou vůli





Opakování
1. Bůh je živý – Existuje a vstupuje jako aktivní partner do mého života.
2. Bůh je svatý – Je oddělený, čistý, dokonalý a jiný než jsem já. Nemohu

se k němu jen tak přiblížit.
3. Bůh je láska – Je silou, která směřuje k tomu, co je dobré pro ni i pro

druhé.
4. Bůh je věčný – Existuje mimo kategorii našeho času. Dějiny před ním

leží jako vrstvy sedimentu. Setkávám se s ním v přítomném momentu.
5. Bůh je trpělivý – Bůh je ochotný „dlouho trpět“
6. Bůh je neměnný ve svých cílech a záměrech, ve svém charakteru, je

věrný svým slibům. Ovšem nám lidem se může jevit jako proměnlivý,
často protože chce změnit nás, a naši představu o něm.

7. Bůh je nezávislý – Existuje sám o sobě, nepotřebuje mě, nemám nic co
bych mu mohl dát, ale přesto po mě touží a poutá se ke mně.

8. Bůh je krásný – Bůh ve své celistvosti je krásný, přitažlivý a vzbuzuje
radost a vděčnost.

9. Bůh je odvážný – Ježíš v Getsemane překonává strach těžce vydobytou
odvahou.

10. Bůh je všude-přítomný – Bůh je prostorově stále blízko, ale přesto mezi
námi může být vzdálenost daná naší „nepodobností“.

11. Bůh je žárlivý – Boží žárlivost vychází z jeho vášnivé lásky k nám. Jeho
žárlivost není sobecká, a pomáhá nám bojovat proti našim modlám.

12. Bůh je odpouštějící – Bůh z nás snímá tíhu viny a bere ji sám na sebe



Všemohoucí 
Bůh

Věříme v Boha, který má moc udělat 
cokoliv?



Osnova rozhovorů

1. Teze Verše představující tuto Boží vlastnost. A co Ježíš?

2. Příběh Jak se Boží vlastnost projevila v příběhu světa?

3. Protihlas Nabízí Bible určitý protihlas? A co kultura?

4. Karikatura Jak vypadá v lidské duši karikatura tohoto?

5. Co já? Jak je mi s touto Boží vlastností? Jak mě mění? 

6. Diagnostika Jak poznám že v takového Boha ne/věřím? 



י  דַׁ ֵאל שַׁ
El-šadaj

Klíčový pojem:



Když bylo Abramovi devětadevadesát let, ukázal se mu Hospodin a řekl: “Já
jsem Bůh všemohoucí, choď stále přede mnou, buď bezúhonný! Mezi sebe a
tebe kladu svou smlouvu; převelice tě rozmnožím.“

Genesis 17:1-2

Kéž ti Bůh všemohoucí požehná, rozplodí tě a rozmnoží. Bude z tebe
společenství lidských pokolení. Kéž ti dá požehnání Abrahamovo, tobě i tvému
potomstvu, abys obdržel zemi, v níž jsi hostem a kterou Bůh dal Abrahamovi.“

Genesis 28:3

Dále mu Bůh řekl: „Já jsem Bůh všemohoucí. Ploď a množ se; vzejde z tebe
národ a společenství pronárodů, i králové vzejdou z tvých beder. Zemi, kterou
jsem dal Abrahamovi a Izákovi, tu dám tobě; tvému potomstvu dám tuto zemi.“

Genesis 35:11-12

Rozvinutí tématu v knize Genesis



Pamatujte na to a buďte pevní, vezměte si to k srdci,
vzpurníci! Pamatujte na ty první věci odedávna,
protože já jsem Bůh a jiného není, Bůh, a není nikdo
jako já. Od počátku oznamuji budoucnost a od
dávnověku, co se ještě nestalo. Říkám: Můj plán se
naplní a každé své přání vykonám. Volám dravce od
východu, muže podle svého úradku z daleké země.
Ano, promluvil jsem, a také to naplním. Připravil jsem
to, a také to učiním. Poslouchejte mne, vy tvrdohlavci,
vzdálení od spravedlnosti. Přiblížil jsem svou
spravedlnost, nebude daleko a má záchrana se
neopozdí. Dám záchranu na Sijónu a pro Izrael svou
slávu.

Izajáš 46:8-12

Text pro detailnější rozbor:



Pamatujte na to a buďte pevní, vezměte si to k srdci,
vzpurníci! Pamatujte na ty první věci odedávna,
protože já jsem Bůh a jiného není, Bůh, a není nikdo
jako já. Od počátku oznamuji budoucnost a od
dávnověku, co se ještě nestalo. Říkám: Můj plán se
naplní a každé své přání vykonám. Volám dravce od
východu, muže podle svého úradku z daleké země.
Ano, promluvil jsem, a také to naplním. Připravil jsem
to, a také to učiním. Poslouchejte mne, vy tvrdohlavci,
vzdálení od spravedlnosti. Přiblížil jsem svou
spravedlnost, nebude daleko a má záchrana se
neopozdí. Dám záchranu na Sijónu a pro Izrael svou
slávu.

Izajáš 46:8-12

Text pro detailnější rozbor:

Jedinečný

Nadčasový

Vidí do budoucna

Oznámí budoucí

Naplní plán

Připraví a učiní

Přání vykoná

Zapomněli že je:

Plán je 
ZÁCHRANA!

Řekne a stane se



Co byste dělali, 
když byste měli neomezenou moc?



Dvě události v Dótanu
Genesis 37:17 2. Královská 6:13-17



Bůh v Ježíši Kristu 
- Bezmocný, unavený, hladový, smutný
- Ježíš na kříži jako slabý Bůh (2. Kor 13:4 – „Umíral ve slabosti“)
- Je to slabost, kterou na sebe bere dobrovolně a tedy je vlastně silou

Bůh, který má rozpor sám v sobě
- Mé vlastní srdce se proti mně vzepřelo (Ozeáš 11:8)

Mluví Bible o Boží slabosti? 



Bůh loutkař
Je Bůh, který pořád
tajně tahá za nitky.

Je mocný a tím
pádem je člověk
úplně bezmocný



Bůh loutkař
Je Bůh, který pořád
tajně tahá za nitky.

Je mocný a tím
pádem je člověk
úplně bezmocný



Jak na lidi působí představa Boží všemohoucnosti? 



Živý Svatý Láska Věčný

Trpělivý Neměnný Nezávislý Krásný

Odvážný
Všude-

přítomný
Žárlivý Odpouštějící

Všemohoucí

Boží svrchovanost nemůžeme vidět nezávisle na ostatních  



Jestliže věřím 
ve všemohoucího Boha…

1. Modlím se s vírou ve vyslyšení 
modlitby podle Boží vůle

2. Vím, že všechno napomáhá k 
dobrému, těm kteří milují Boha

3. Nemusím být úzkostný, Bůh je ten, 
který vede dějiny k dobrému konci 
a mě přizval k tomu, abych mu byl 
blízko. 


